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Referat af generalforsamling i Pløks, Skovlunde Klatreklub 
Tirsdag d. 28. februar 2017 kl. 19.00 
 
Generalforsamlingen var indkaldt med følgende dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent og referent. 
2. Formandens beretning. 
3. Behandling af indkomne forslag. 
4. Fastsættelse af kontingent. 
5. Forelæggelse af det reviderede regnskab og budget for det kommende år. 
6. Valg af bestyrelse. 
7. Valg af 1 revisor, 1 revisorsuppleant og 1 bestyrelsessuppleant (og evt. en suppleant for 
juniorrepræsentanten). 
8. Bestyrelsens vision for aktiviteter i PLØKS 2017. 
9. Eventuelt. 
 

Ang. punkt 5 er regnskabet for 2016 og budget for 2017 medsendt denne indkaldelse og kan desuden 
findes på ploeks.dk. 
 
Ang. punkt 6 er følgende på valg i år: 
Næstformand, som vælges for to år (Mads Thygesen genopstiller) 
Kasserer, som vælges for to år (Christian Jensen genopstiller) 
1 bestyrelsesmedlem (Dennis Waldemar genopstiller) 
En juniorrepræsentant, som vælges for et år.  
 
Ang. punkt 7 er følgende på valg hvert år: 
Revisor 
Revisorsuppleant 
Bestyrelsessuppleant (Henrik Bruun genopstiller) 
Suppleant for juniorrepræsentant 
Selv om der er kandidater til posterne, er andre naturligvis velkomne til at stille op. 
 
Ang. punkt 9: Der kan ikke vedtages noget under punktet ”Eventuelt”, men udelukkende informeres eller 
diskuteres. 
 
Punkt 1: Valg af dirigent og referent. Thomas Rosenberg blev valgt som dirigent og Heidi Nørregaard som 
referent. 
Formand Per Thellersen gav ordet til Thomas Rosenberg, Thomas konkluderede at generalforsamlingen var 
lovligt indkaldt. 
 
Punkt 2: Formandens beretning. 
Formand Per Thellersen afgav beretning for året, inkluderet som separat bilag (1). 
 
Punkt 3: Behandling af indkomne forslag.  
Et forslag modtaget fra Tobias Bering Petersen omkring vægvagternes ansvar vedr. Pløks’ nuværende 
ordning omkring uanmeldte gæster der ønsker en times prøveklatring. Vægvagtens ansvar er iflg. Tobias 
medvirkende årsag til at det stadig bliver mere vanskeligt at få besat vagterne i Klubbens åbningstid, 
dermed har vi en ringere service og åbningstid for klubbens medlemmer.  
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Tobias stiller tre konkrete forslag til generalforsamlingen alle omhandlende afskaffelse af prøveklatring i sin 
nuværende form. Forslag inkluderet som separat bilag (2). 
 
Efter at have læst forslaget op, nævner Thomas at bestyrelsen har planlagt at fremlægge deres konkrete 
forslag og arbejde omhandlende samme emne senere på generalforsamlingen.   
 
Generalforsamlingen diskuterede prøveklatringsordningen samt forslaget fra Tobias, alle var enige i at det 
lægger en dæmper på lysten til at tage vagter da man ofte ender med at bruge en del tid på at servicere 
folk der med stor sandsynlighed ikke bliver medlemmer alligevel. Der var opbakning til at bestyrelsen skal 
tage sig af problematikken og lægge en samlet strategi.  
 
Dennis gennemgik herefter bestyrelsens koncept og strategi, emnet er blevet behandlet i et separat 
arbejdsgruppe i løbet af året. Bestyrelsens forslag er lavet som en samlet pakkeløsning der indeholder flere 
emner og problematikker som kort følger: 
 

- Prøveklatring bliver afskaffet i sin nuværende form, fremover kan man på hjemmesiden tilmelde sig 
til et åbent hus/prøveklatring arrangement én gang om måneden. Gæster skal være fyldt 15 år. 

 
- Klubbens låse bliver udskiftet med et elektronisk nøglekortssystem, er man vægvagt eller har anden 

tillidspost i Klubben får man et nøglekort og dermed fri adgang til klubben. 
 

- Vægvagterne bliver fordelt af klubbens vægvagtskoordinator i et interval der passer til antallet af 
vægvagter og åbne dage, ca. 2 hele vagter hver 3. måned.  

 
Bestyrelsens udkast inkluderet som separat bilag (3) 
 
Generalforsamlingen diskuterede bestyrelsens forslag, Thomas mente at det ville være forkert at forhindre 
børn i at komme til prøveklatring, da forældre ofte klatrer med deres børn. Til gengæld sker det ofte at 
forældre kommer med deres børn søndag formiddag blot for underholdningens skyld (tivoliarrangement).  
Jesper fortalte at Tumlinge børneholdet altid inviterer børn til at komme og prøve at klatre, selvom der pt. 
er en venteliste på +34 børn.  
Astrid nævnte at det naturligt vil løse en del af problemet at prøveklatring bliver flyttet til en hverdags 
aften, da det vil begrænse antallet af mindre børn der skal prøveklatre.  
 
Anders fortalte at Aalborg klatreklub holder deres prøveklatring udenfor klubbens åbningstid for at holde 
ro i klubben som især er vigtigt for nye medlemmer. Derudover mente Anders at et decideret ”åbent hus” 
arrangement ville give Pløks en del nye medlemmer i forhold til det antal der kommer til klubben nu. 
 
Der blev udtrykt bekymring for den automatiske fordeling af vægvagter. Vi talte om at give vægvagterne en 
rum tid til selv at vælge deres vagter, før resten blev fordelt af vægvagtskoordinatoren.  
 
Dennis slog fast at mange vægvagter angav prøveklatringen som årsag til ikke at tage vagter. 
 
Det af Tobias indkomne forslag blev sat til afstemning: 
Forslag 1: 1 stemme for, 5 stemte ikke, 27 stemte imod. 
Forslag 2: 1 stemme for, 5 stemte ikke, 27 stemte imod. 
Forslag 3: 1 stemme for, 6 stemte ikke, 26 stemte imod. 
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Forslagene blev dermed ikke vedtaget, således låser generalforsamlingen sig ikke fast på et konkret forslag, 
men lader bestyrelsen arbejde videre med deres forslag der også omhandler låsesystem og koordinering af 
vægvagter.  
 
Punkt 4: Fastlæggelse af kontingent.  
Bestyrelsen foreslog at fastholde nuværende kontingent fuldstændig som i dag. Der var ingen indsigelser. 
 
Punkt 5: Forelæggelse af det reviderede regnskab og budget for det kommende år. 
Budget og realiserede tal blev præsenteret af Christian.  
Sikringskurser indbragte kr. 18.000 i 2016, en del mere end de budgetterede kr. 5.000. Årsagen skal findes i 
en stor stigning i antallet af nye medlemmer.  
Medlemstilskud fra kommunen til juniorer blev stort set ikke brugt, håbet er at juniortrænerne vil arbejde 
hårdere på at bruge flere penge i næste regnskabsår. 
Posten med diverse varekøb repræsenterer en stor difference i forhold til det budgetterede beløb, 
”kakaopulver beholderen” der er tom hver tirsdag morgen, har haft stor indflydelse på det store beløb.. 
Etableringen af varme i Klubben blev mod forventning betalt af kommunen, klubben betalte kun 
varmefladen mm.  
Ombygning af køkken og Boulder grotten blev lidt dyrere end budgetteret, men til gengæld er resultatet 
over al forventning og helt fantastisk.   
Ny madras til det gamle køkken (nye Boulder) bliver ret dyr, der er sat kr. 40.000 af til den i budgettet. 
Bestyrelse bruger ikke rigtig penge til møder mm, det nye budget afspejler samme forhold.  
Festudvalgs posten repræsenterer pt. kun julefrokosten, det er bestyrelsens håb at vi ligeledes kan få en 
sommerfest stablet på benene.  
Vedr. etablering af den nye hjemmeside, her repræsenterer udgiften betaling til Klatreforbundet for 
Klubmodul.  
Junior og Tumlinge hold bruger ikke så mange penge, selvom der har været afholdt en del ture på 
juniorholdet i løbet af året. 
Klubben har ikke udbetalt meget i konkurrencetilskud til medlemmerne, alle klubbens medlemmer kan 
ansøge klubben om betaling af tilskud til transport samt betaling af deltagergebyr. Ved elitekonkurrence er 
det eneste krav at man har en chance for at vinde. 
 
Det har været en bevidst handling at nedbringe egenkapitalen og få pengene til at arbejde for klubben 
hvilket er lykkedes godt dette år. 150-200.000 kr. anses som en god buffer på egenkapitalen. 
 
Budget og regnskab har ingen kommentarer fra revisoren og blev vedtaget. 
 
Punkt 6: Valg af bestyrelse 

- Næstformand, som vælges for to år (Mads Thygesen genopstiller), Mads blev genvalgt. 
- Kasserer, som vælges for to år (Christian Jensen genopstiller), Christian blev genvalgt. 
- 1 bestyrelsesmedlem (Dennis Waldemar genopstiller), Dennis blev genvalgt. 
- En juniorrepræsentant, som vælges for et år. Rasmus Emil blev genvalgt. 
- Revisor. Jan Frederiksen genopstiller, Jan blev genvalgt. 
- Revisorsuppleant: Thomas Rosenberg stiller op, Thomas blev valgt. 
- Bestyrelsessuppleant; Henrik Bruun genopstiller, Henrik blev genvalgt. 
- Suppleant for juniorrepræsentanten, William blev valgt. 

 
Punkt 8: Bestyrelsens vision for aktiviteter i PLØKS 2017. 
v. Per Thellersen: Bestyrelsen har brugt meget energi på ombygning i Klubben, men medlemmer savner 
aktiviteter i klubben. Per præsenterede et udkast til et Årshjul m. aktiviteter for Klubben og opfordrede alle 
medlemmer til at komme med forslag til kalenderen. 
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Der kommer til at være mere fokus på rutebygning i år, et aktivt rutebygger udvalg vil sørge for 
arrangementer.  
Flere medlemmer har efterspurgt træningsforløb. Vi har både trænere og instruktører der gerne vil gerne 
bidrage til træningsforløb, det skal blot arrangeres.  
 
Intro kurser af 3 ugers forløb har været en stor succes, måske har disse kurser erstattet behovet for 
deciderede træningsforløb. Dette vil bestyrelsen arbejde videre med. 
 
Klubtur til Bornholm er arrangeret. 
 
Punkt 9: Eventuelt 
Dennis meddeler at en Webshopbestyrer nu er fundet. 
  
Til slut en tak for et fantastisk år i Pløks, mange folk har givet den en ordentlig skalle med byggeri og 
aktiviteter og engagementet har været stort. 


